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Vi vet att många funderar på en ny bostad under julhelgerna. 
Kontakta oss idag om du vill sälja i januari. Vi ordnar med din 
försäljning medan du firar jul i lugn och ro. Välkommen in till 
oss här i Nödinge så hjälper vi dig att göra en riktigt bra 
bostadsaffär.

Snön ligger vit 
på taken,
endast mäklaren 
är vaken!

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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POLIS
RONDEN

Måndag 13 december

Skadegörelse
Flera fönsterrutor krossas på 
Bohusskolan.

Två registreringsskyltar 
tillgrips från Everts Bilverkstad 
i Nödinge. Skyltarna används 
senare vid en bensinstöld på 
Statoil i Älvängen.

Inbrott i tre källarförråd på 
Södra Klöverstigen i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips. Spårsäk-
ring görs av polisen.

Onsdag 15 december

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Surte. En kvinna får ta emot 
slag mot armar och huvudet.

Ett armband och ett hals-
band tillgrips från en skylt-
docka som står placerad i Han-
delsbankens lokal i Älvängen.

Fredag 17 december

Köttjuvar
Två män som besöker Ica 
Kvantum på Ale Torg tillgriper 
kött och flyr ut från butiken. 
Gärningsmännen upptäcks av 
personal, men hinner komma 
undan. Övervakningsfilm från 
händelsen, vilken ska överläm-
nas till polisen.

Villainbrott i Älvängen. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 19 december

Villainbrott
Villainbrott i Alvhem. Tjuvarna 
tar sig in via ett köksfönster. 
Bostaden genomsöks.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/12 – 20/12: 54. Av 
dessa är fem bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Aktiva Seniorers luciafi-
rande började med en välre-
gisserad inmarsch av drygt 
30 Lucior, stjärngossar och 
pepparkaksgubbar från 
Sandbackaskolans försko-
leklasser. Barnen bjöd oss 
på många kända visor fram-
förda på ett frejdigt och en-
gagerat sätt. Det var tyd-
ligt att alla, såväl lärare som 
elever, hade lagt ner mycket 
förberedelsearbete. Allra 

mest svängde det om ”Lusse 
lelle” och ”Staffan var en 
stalledräng”. Där var all-
sången inte långt borta!

Sedan dök den efter-
längtade tomten upp med 
de sedvanliga klappar-
na i säcken som, efter tom-
tens noggranna instruktio-

ner, inte fick avnjutas förrän 
efter mellanmålet.

6-åringarna avlöstes av 
Kungälvs Lucia med sina 
tärnor. Vackert, musika-
liskt och stämningsfullt. 
250 Aktiva Seniorer, nästan 
alla iklädda något rödfärgat 
klädesplagg, tackade med 

mycket entusiastiska app-
låder.

Efter denna högtidsstund 
serverade kaffekommittén 
glögg, kaffe, skinksmörgås 
och pepparkaka. Som tack 
för allt arbete under året 
fick kommittémedlemmarna 
julklappar av vår ordförande 

Sture, iklädd tomteluva.
Bengt informerade om 

alla resor som är på gång 
under 2011. Intresset för 
Island, Skottland och Häl-
singland är stort. Vi fick 
rådet att inte fundera för 
länge. Vårens program 
kommer i brevlådan strax 

efter nyår.
Efter lotteri och en 

blomma till Sture, för ett 
engagerat ledarskap under 
2010, avslutades årets sista 
månadsmöte med att Sven 
Bengtsson deklamerade sin 
dikt ”Höstvår”, som handlar 
om att åldras med glädje.

Ulf Lundqvist
Aktiva Seniorer

Luciafirande på Kvarnkullen
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Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Nu växlar Christina Ekstrand ur
Efter 25 år som telefonist i Ale kommun går Christina Ekstrand i pension vid 

årsskiftet.
Otal är de samtal hon besvarat under årens lopp.

Nu ska hon ägna sin lediga tid åt Mötesplats Kupan som drivs i Röda Korsets regi.

Vad fick dig att bli tele-
fonist?

– Jag såg en annons och 
tyckte det verkade roligt. 
Tidigare hade jag jobbat 
som egenföretagare och 
suttit i kassan på Ica.
Blir man aldrig trött på 
att prata med folk och 
alltid vara tillmötesgå-
ende?
– Nej, faktiskt inte. Jag har 
tyckt det varit roligt hela 
tiden. Man får nog vara på 
ett speciellt sätt för att klara 
av det här jobbet, men mig 
har det passat perfekt. Visst 
händer det att man har en 
dålig dag ibland, men det får 
man lämna därhän.
Vad är det roligaste 
med att vara telefo-
nist?
– Det är ett omväxlande 
arbete, den ena dagen är 
inte den andra lik. Mötet 
med människor är stimule-

rande, dels via telefon men 
också alla de besök som vi 
får till kontoret varje dag.
Hur känns det att bli 
pensionär?
– Det känns 
bra och inte 
vemodigt på 
något sätt. 
Jag har ställt 
in mig på 
det här. Nu 
får jag mer 
tid över till 
föreningsli-
vet, framförallt Röda Kor-
sets Kupan.
Vilka hjälporganisatio-
ner är du engagerad i?
– Förutom Röda Korset så 
är jag aktiv medlem i Ale 
Lions. Sedan fyra år till-
baka ansvarar jag dessutom 
för insamlingen till Världens 
Barn i Ale kommun. Det är 
jätteskönt att kunna hjälpa 
människor runtom i världen 
och i vår egen kommun. Jag 

vet att vår insats gör skillnad 
för många människor.
Någon arbetsrelaterad 
händelse som etsat sig 
fast från din tid i Ale 

kommun?
– Det skulle 
vara bran-
den i Vättle-
fjäll. Då blev 
vi nästan 
nerringda i 
växeln. 
Vad 
kommer 

du att sakna mest?
– Arbetskamraterna så klart. 
Jag får väl hålla kontakten 
genom att komma ner och 
fika med dem. Det är ofta 
sådant man säger men som 
inte blir av.
Vad är viktigast på jul?
– Det är att få umgås med 
barn och barnbarn. Och 
naturligtvis skinkan.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Christina Ekstrand.
Ålder: 66.
Bor: Älvängen.
Familj: Två vuxna söner och 
två barnbarn.
Stjärntecken: Lejon.

Nu får jag mer tid
över till föreningslivet, 

framförallt
Röda Korsets Kupan.

Christina Ekstrand
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BOHUS. Till sommaren 
invigs den nya idrotts-
hallen i Bohus.
Eleverna på Bohus-
skolan är i allra högsta 
grad delaktiga i projek-
tet.
Nu håller man på att 
färdigställa de plattor 
som ska läggas på nya 
området.

En gångpassage som ska 
plattsättas. Den uppgiften 
vilar nu på Bohusskolans 
elever i årskurs 5-8. På förra 
veckans bildlektioner hade 
man besök av konstnären 
Kimmo Hakonen, som är 
något av betongens mästare.

– Betongen måste vattnas 
för att den ska härda lång-

samt och få maximal styrka. 
På Bohusskolan tillämpar vi 
godislådstekniken, förkla-
rar Kimmo och syftar till att 
betongplattorna görs i låd-
format.

Eleverna får tillverka sin 
egen betongplatta som sedan 
ska pryda gången vid den nya 
idrottshallen.

– Det är jättekul! Jag har 
gjort en platta där jag har 
ristat in mina initialer. Det 
blir något att visa sina barn 
och barnbarn i framtiden, 
skrattar Markus Saarijärvi i 
klass 8B.

– Jag har gjort ytterligare 
en platta med mosaik, men 
den ska jag ge bort i julklapp, 
säger Markus.

Emelie Carlsson och 

Rebecka Eldén är två andra 
elever som färdigställt sina 
plattor.

– Det är roligt att kunna 
skapa sin egen profil och 
att den faktiskt kommer 
att synas i det offentliga 
rummet, säger Emelie.

Lärare Marie Torvad är 
mäkta imponerad av sina 
elever och det engagemang 
som visas upp.

– De har tagit uppdraget 
på största allvar. Jag är sam-
tidigt väldigt glad över att vi 
kan tillämpa brukarmedver-
kan vid den här typen av pro-
jekt, avslutar Marie Torvad.

Bohusskolans elever plattsätter nytt område
– Brukarmedverkan när idrottshallen växer fram

PÅ BOHUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En gångpassage ska plattsättas vid det nya område som växer fram i och med idrottshallens 
tillkomst. Eleverna i årskurs 5-8 på Bohusskolan bidrar med egna dekorerade plattor.

ALVHEM. Tomten har 
redan uppenbarat sig.

Till Alvhem kom han 
redan i torsdags kväll 
för att hälsa på alla för-
skolebarn.

Efter den traditions-
enliga fackelparaden 
runt huset fick barnen 
överlämna sina önske-
listor.

Det var kallt, men stämnings-
fullt när förskolebarnen, dess 
föräldrar och syskon samla-
des för det årliga fackeltåget.

– Det är tredje året som 
vi arrangerar detta. De två 
föregående åren har det blåst 
och regnat. Nu fick vi äntli-
gen uppleva lite vinter och 
julstämning, säger Ingrid 
Murisoja på Alvhems för-
skola.

När alla samlats och fack-
lor delats ut påbörjades pro-
menaden runt förskolan. Väl 
tillbaka på skolgården stod 
fikabordet uppdukat där det 
bjöds på kaffe, saft, lussekat-
ter och pepparkakor. Barnen 
fick ställa sig på led och hälsa 
på tomten, som satt på en stol 
bland träd och buskar.

Fredrik Niklasson var 
först fram hos tomten. På 
hans önskelista stod ett svärd, 
en gubbe och fem bomber.

På Alvhems förskola går 
24 barn i åldern 1-5 år.

Tomten kom till Alvhems förskola

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fredrik Niklasson överlämnade sin önskelista till tomten och 
fick en godispåse i retur.

I torsdags kväll arrangerades fackeltåg runt Alvhems för-
skola. De två tidigare åren har det regnat, men nu var det 
vintrigt med snö och kyla.

Fikabordet stod uppdukat med kaffe, saft och lussekatter.

Ett nytt larmkoncept  
med IQ!

Verisure är ett nytt intelligent larmsystem som pratar, ser,  
känner och tänker. Det ger ett extremt pålitligt brandvarnings- 
och inbrottslarm med många smarta funktioner.

Ring din lokala Securitas Direct Partner för gratis  Safety Check: 
Magnus Ljung; tel 0303-656 00
Johan Engström; 0705-77 61 04

Verisure är ett nytt trygghetskoncept 
med smarta larmsystem, övervakade av 
och kopplade till  Securitas Directs 
larmcentral och tjänster. www.verisure.se
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Välj nivå efter dina
behov – med eller 
utan månadstjänst!
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Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

VÅR JULKLAPP TILL ER:

Vi har julstängt 24, 25 och 26 dec men öppnar 
åter den 27 dec med stor mellandagsrea!

�����������������������

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

– Lyckliga tjejer 
erhöll medalj

ALAFORS. Ahlafors Fria 
Skola bjöd in till luciafirande 
på måndagsmorgonen. Det 
var eleverna i årskurs 2 och 
3 som underhöll med sång, 
musik och diktläsning på 
Pelarteatern. Förutom Lucia 
och hennes tärnor fick åskå-
darna se massor av charmiga 
stjärngossar, pepparkaksgub-
bar samt tomtenissar och 
tomtelisor.

På kvällen var det föräld-
rarnas tur att få ta del av den 
välrepeterade luciaföreställ-
ningen.

JONAS ANDERSSON

Luciafirande på Pelarteatern

Sockerbagaren Fanny Albinsson.

Julia Lindén hade den stora 
äran att bära ljuskronan när 
Ahlafors Fria Skola bjöd in till 
luciafirande på Pelarteatern.

Ahlafors Fria Skola hade sin egen lilla tomtekör.

GÖTEBORG. Tisdagen den 
14 december avgjordes Skol-
DM i basket på Gothia Arena 
i Göteborg. Madenskolans 
och Aroseniusskolans tjejer 
hade tagit sig vidare från 
gruppspelet, som arrangera-
des i november, till finalda-
gen. 

Madenskolan hade gått 
vidare i gruppen årskurs 6-7, 
men bestod av elever från års-
kurs 5-6. I gruppspelet vann 
de samtliga sina matcher och 
fick sedan möta Tynnereds-
skolan i finalen. Tynnereds-
tjejerna blev dock för tuffa 
och efter en tight match blev 
slutresultatet 14-8 till Tynne-
redsskolan. Det var emeller-
tid stolta tjejer som mottog 
silvermedaljen i sitt första 
Skol-DM.

Arosenuisskolans elever, 
årskurs 8-9, inledde finalda-
gen med semifinal mot The 
English School. Tjejerna 
spelade fantastiskt och vann 
överlägset med 32-2. I fina-
len stod de mot Nordhems-
skolan, som är ett baskethög-
stadium. 14-39 blev slutresul-
tatet och silver även till Aro-
seniusskolan.

❐❐❐

Silverregn över Älvängen
i Skol-DM i basket

Madenskolans baskettjejer som tog silver. Stående från vän-
ster: Carina Charlesson, Marielle Melander, Emma Olsson, 
Lina Bengtsson, Ida Slettvold, Wilma Löfgren, Rebecca Char-
lesson, Marie Olsson. Sittande från vänster: Linda Karlsson, 
Sara Lundberg, Matilda Olsson, Alexandra Söderlind, Emilia 
Bengtsson.

Aroseniusskolans tjejer, årskurs 8-9, som också knep ett 
silver i årets Skol-DM i basket. Stående från vänster: Michel-
le Alfredsson, Isabelle Johansson, Tanja Kourmandias, Elina 
Kuusinen, Matilda Sahlback-Nilsson, Malin Olsson, Ingemar 
Sandén. Sittande från vänster: Emma Tjärnlund, Julia An-
dersson, Linda Hummerhielm, Linn Boonnak Jacobsen
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God Jul & 
Gott Nytt År 
önskar Joakim och Kent

God Jul &
Gott Nytt År
Börjessons
Mekaniska AB

önskar vi på

God Jul
&

Gott 
Nytt År
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önskar

Ale kommun sköter om sin 
skog enligt en grön plan. 
Ett skogslag med åtta skogs-
huggare under ledning av 
Kenny Millings röjer upp i 
tätortsnära områden. Nyli-

gen meddelade Arbetsmark-
nadsenheten att projektet och 
jobben kommer att fortsätta 
även under 2011.

– Det är ett gott betyg och 
det är killarna värda. Vi har 

snyggat upp på många plat-
ser, konstaterar Millings som 
är nöjd med vad de har ut-
rättat.

Under hösten röjde de upp 
i östra Skepplanda, ett mysigt 
strövområde som hade vuxit 
igen. För att föra ut det som 
fällts planerades häst och 
vagn att användas.

– Eftersom det är ett 
område där många rör sig 
vill vi orsaka så lite skada som 
möjligt. En stor skogsmaskin 
kan ge förödande avtryck där 
den drar fram, berättar Per-
nilla Hellberg, tekniska för-
valtningen i Ale kommun.

Istället kontaktades Agne 
och John Arnesen från Jör-
landa. När snön föll fick de 
ställa in vagnen och istället 
packade de in sina två arbets-
hästar med tillhörande slädar 
och tog sig till Skepplanda för 
att köra ut den röjda skogen.

– Vi ska ta ut 200 kubik 
ur skogen och varje lass är 
knappt två kubik (1,8), så 
det blir ett antal vändor. Vi 
brukar låta hästarna jobba 
sex timmar om dagen, men 
de klarar mer. De fungerar 
som vi – ju mer vi jobbar ju 
mer orkar de, säger Agne Ar-
nesen som är glad över att ha 
fått uppdraget.

– Det händer inte så ofta, 
men trenden är ändå att det 
ökar. Att köra med släde istäl-
let för vagn är ju en klar fördel 
när det kommer så mycket 
snö. Det går betydligt lättare.

Det röjda materialet ska 
sedan hämtas med lastbil och 
köras till Vikingagården. Där 
blir det ved och biobränsle.

– Det här är ett fantastiskt 
projekt på så vis att det skapas 
arbeten i många olika verk-
samheter samtidigt som vi 

värnar skogen och naturen, 
säger Christer Lundberg.

Agne och John Arnesen 
lassar av sina slädar för att 
sedan vända åter till skogen. 

Det är ett grovt kroppsarbete 
att röja i skog och mark, vilket 
Agne betonar.

Man funderar inte direkt 
på att gå till gymmet efter en 

arbetsdag…COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSVÄGEN 88, TELEFON 0303-74 60 85, 

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 09–14

Vi önskar alla 

God
Jul & 
Gott 
Nytt År
Ulf med personal

Ale röjer skog på gammalt vis
– Häst och släde är skonsamt mot naturen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Klassiskt hantverk med häst, släde och kroppsarbete. I Skepplandaskogen röjer man skog 
den stränga vintern till trots. Agne Arnesen från Jörlanda kör hårt med 16-årige Max.

Ale kommun har genom Arbetsmarknadsenhetens försorg fått ett eget skogsvårdslag som i 
fredags fick se hur den röjda skogen körs iväg.

SKEPPLANDA. Vintern ställer inte bara till det, 
den skapar möjligheter också.

För skogsröjarna kommer häst och släde väl till 
pass.

– Att använda häst istället för skogsmaski-
ner är sann naturvård, säger Christer Lundberg, 
skogskonsulent för Skogsstyrelsen.
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tel. 0303-74 92 91

önskar alla kunder och vänner

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

Ale Mekaniska verkstad

Vi vill göra billivet enklare

Din lokala

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87
Grönnäs 110 • 446 92, Skepplanda
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HJUL REA
NYA BILAR
Ränta 1,45%

Tel. 0303-74 02 88 • NOL

Vi önskar alla vänner och kunder

En God Jul och
Ett Gott Nytt År

Lilla Edets Busswww.lillaedetsbuss.se

0520-65 75 00

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & 
Gott Nytt År

Skepplanda, Tel: 0303-33 46 90, www.redox.se
Måndag-torsdag 8-17 • Fredag 8-16
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Vi önskar alla våra
kunder en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År

önskar vi på

0303-33 64 80 � www.bengtshusvagnar.se
bengt@bengtshusvagnar.se � Kungsvägen 4, Alvhem

NU HAR VI KANONPRISER!På demovagnar, lagervagnar samt husbilar!

LÖDÖSE 0520-66 18 80
LILLA EDET 0520-65 14 20

Öppet 23 & 30 dec 09-15, 5 jan 09-15. 
Övriga vardagar 09-18

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbror.se
E-post: info@kbror.se, Tel: 0303-74 20 20, Fax: 0303-74 07 56

God Jul & 
Gott Nytt År

ÄLVÄNGEN. Årskurs 6 på 
Madenskolan har under drygt 
en månads tid arbetat med 
ett tema kring Alfred Nobel. 
Eleverna har lärt sig om hans 
liv och hans uppfinningar. De 
har även fått lära sig regler för 
vett och etikett. 

Temat avslutades med pris-
utdelning och nobelfest tors-
dagen den 16 december. Elev-
erna fick varsitt pris i olika ka-
tegorier. Priserna delades ut 
av ”kungafamiljen”, som var 
på tillfälligt besök i Älväng-
en. Därefter serverades mat 
vid fint dukade bord. Kväl-
len avslutades med en vals, 
som samtliga elever lärt sig 
på idrottslektionerna.

❐❐❐

Nobelfest på Madenskolan

Med medaljer runt halsen var tiden inne för Nobelmiddag.

Kvällen till ära var ”kungafamiljen” på tillfälligt besök i Älvängen.

ÄLVÄNGEN   Tel 0303-74 99 99 • Vard 8-18, Lörd 8.30-15
ALE TORG     Tel 0303-966 77 • Vard 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15

Beställ vörtbröd & 
julmarsipanen från oss

JULÖPPETTIDER

JULAFTON, ÄLVÄNGEN  8-13, ALE TORG 9-13

JULDAGEN STÄNGT
ANNANDAG, ÄLVÄNGEN STÄNGT, ALE TORG 11-15

NYÅRSAFTON, ÄLVÄNGEN 8-15, ALE TORG 9-15

NYÅRSDAGEN STÄNGT

God Jul och Gott Nytt År!
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ÄLVÄNGEN. Trafikver-
ket och fastighetsäga-
ren Bengt Bengtsson är 
överens efter tolv års 
förhandlingar.

Markfrågan för den 
norra trafikplatsen i 
Älvängen är nu löst.

Därmed skapas för-
utsättningar att för-
verkliga visionen om 
en ny handelsplats i 
Älvängen.

En lång och segdragen pro-
cess är över. I slutet av förra 
veckan signerades avtalet 
mellan Trafikverket och fast-
ighetsägaren Bengt Bengts-
son. Det innebär att fastighe-
ten med Alebaren i ska rivas 
innan maj månads utgång. 
Detta för att BanaVäg i Västs 
arbete ska kunna fortgå som 
planerat. Resultatet av för-
handlingarna medför sedan 
att det nu har skapats förut-
sättningar för Bengt Bengts-

son att utveckla sin vision om 
en ny handelsplats i norra 
Älvängen.

– Det här är ett stort ögon-
blick, inte bara för mig, utan 
för hela samhället. Nu kan vi 
bygga ett köpcentrum som 
ger en dragningskraft till 
Älvängen och som ger liv åt 
all handel, säger Bengtsson.

Vad var det som till sist 
fick er att komma överens?

– Den här framgången 
tillskriver jag Ale kommun 
och dess nya politiska led-
ning. De öppnade dörren för 
en ny dialog mellan mig och 
BanaVäg. Mikael Berglund 
(M) och Jan A Pressfeldt 
(AD) har varit ett stort stöd 
och visade direkt när de blev 
inkopplade att de ville nå en 
lösning. Jag har tidigare bara 
setts som ett problem och 
bekymmer för kommunled-
ningen, nu togs jag istället på 
allvar. Detta bidrar till att vi 
nu kan skapa upp till 200 nya 

arbetstillfällen i Älvängen, 
svarar Bengtsson.

Från ord till handling
Projekt Handelsplats 
Älvängen har Bengtsson 
arbetat med under många 
år. Till sin hjälp har han 
haft affärsutvecklare Vidar 
Rasmusson, tidigare i led-
ningen för livsmedelskedjan 
Axfood. Han gläds mycket 
åt att markfrågan är löst och 
understryker att förslaget 
inte bara är en vision.

– Nej, nu går vi från ord 
till handling. Det finns ett 
mycket konkret koncept. Vi 
hoppas kunna sätta spaden 
i marken redan till somma-
ren. Vi justerar just nu den 
befintliga detaljplanen så att 
den blir optimal ur både tra-
fiksynpunkt och för handels-
ändamål. Det är en centrum-
anläggning som ska möta de 
närliggande orternas behov 
och komplettera utbudet 

på Ale Torg. Vi tänker oss 
förutom en stor livsmedels-
butik ett bra serviceutbud 
inom branscher som hud-
vård, tandläkare, apotek och 
närvård. Underlaget vi utgår 
från omfattar cirka 7000 
invånare. Det är Älvängen, 
Skepplanda, Starrkärr, Ala-
fors, Alvhem, Lödöse och 
Nygård, beskriver Vidar 
Rasumusson.

Att livsmedelsbutiken 
kommer att vara en Willys är 
tämligen klart.

– De finns ju redan på 
plats, men i projektet ingår 
också att skapa parkerings-
platser för Netto som blir 
en del av handelsplatsen 
även om de har en fristående 
byggnad, säger Vidar Ras-
musson.

Vad talar för den här 
satsningen?

– Med pendeltåg och 
motorväg ökar intresset för 
Älvängen. Det kommer att 

bli en ökad inflyttning och 
utbudet av handel och ser-
vice måste då breddas.

Förslaget Handelsplats 
Älvängen går i och med att 
markfrågan lösts in i ett kon-
kret skede.

– Vi kommer omgående 
att diskutera ägarstruktur 
och innehållet i anlägg-
ningen. Intressenter saknas 
inte. Vi har en lista med både 
detaljister och dessutom 
ett antal starka aktörer som 
gärna vill vara med och för-
verkliga byggnationen ihop 
med Bengtsson alternativt ta 
över konceptet.

Seriös exploatör
Bengt Bengtsson själv 
bekräftar att det finns intres-
senter som gärna vill leda 
projektet i mål. Han tänker 
göra det som är bäst för 
Älvängen.

– Jag släpper ingenting om 
jag inte vet att det kommer 

att bli bra. Det ska vara en 
seriös exploatör som vill göra 
något positivt för Älvängen.

Uppgörelsen innebär som 
nämnts att Alebaren- och 
Plattjohan-husen rivs för att 
ge plats åt den nya trafikplat-
sen till Älvängen. Nuvarande 
huskroppar med Willys och 
bakomliggande före detta Sam-
hall byggs ihop och ett helt nytt 
affärscentrum skapas på så sätt. 
All nuvarande affärsverksamhet 
omlokaliseras i projektet som 
kommer att omfatta  7 500 m2 
affärsyta.

– Det här är den bästa 
tänkbara julklappen för 
Älvängen. Det som har varit 
en tvist i över tolv år löste 
den nya politiska ledningen 
på drygt sex veckor. God jul, 
säger tillträdande ordförande 
för Samhällsbyggnadsnämn-
den, Jan A Pressfeldt.

Markfrågan löst för nytt 
köpcentrum i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Så ser visionen ut för Handelsplats Älvängen. Dags att vänja sig vid tanken för nu konkretiseras förslaget och spaden går i marken till sommaren. Innehållet i anläggningen är ännu inte känt.
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Vi passar också på att 
önska er alla en god helg!
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God Jul
och

Gott Nytt år
önskar

Reidar & Johanna med personal
Johannefredsgatan 4,
431 53 Mölndal

www.fl inkreklam.se
031-761 00 40

Vill hunden fi ra ett lugnt nyår?

VI TAR VÄL HAND OM DIN VÄN

Ale Hundpensionat

Vi tar även emot din hund när ni 
åker på semester.

Dagliga promenader och mycket kärlek.

Vid intresse gå in på www.alehundpensionat.se
eller ring oss på 0733-54 98 11

Vintern är här och det 
är bråda dagar för alla 
snöröjare. 

Visst är årstiden 
härlig men många faror 
lurar runt hörnet - vi är 
nämligen inne i årets 
mest påfrestande 
månader för såväl bilar 
som förare. 

Besvärliga körförhål-
landen ökar kraftigt 
risken för olyckor och 
vanliga rutinresor kan 
utvecklas till farliga 
strapatser. Ett värme-
ljus och tändstickor 
kan exempelvis rädda 
livet på dig.  Här är 
några goda tips att ha 
med dig i ”bagaget” 
inför vintertrippen.

Vinterdäck: A och O 
för säkerheten

Vinterdäck är det absolut 
bästa sättet att öka säker-
heten vid halka och skillna-
den mellan dagens moder-
na dubbfria- och dubbdäck 
är ganska små. Så länge man 
kör på snö är däcken klart 
jämförbara, men då snön blir 
packad och is eller blixthalka 
uppstår så är dubbdäcken i en 
klass för sig. Har du begag-
nade vintersulor så glöm inte 
att kontrollera mönsterdju-
pet som måste vara minst tre 
millimeter. I lagens namn så 

ska vinterdäcken sitta på från 
den första december till tret-
tioförsta mars, om det anses 
vara vinterväglag.

Snökedjor: lagkrav i 
Europa

Det behövs inte mycket för 
att bilen ska bli stående när 
vädret är dåligt. Lite ris 
och kvistar under drivhju-
len brukar hjälpa om det inte 
finns sand eller grus i när-
heten. Stoppa in ordentligt 
under drivhjulen och starta 
försiktigt med lite gaspådrag 
så brukar det gå att komma 
loss. På vägar med ett tjockt 
snölager räcker inte alltid 
vinterdäck för att man ska 
komma ända fram och då 
heter lösningen: snökedjor. 
De tar numera bara några mi-
nuter att montera och allt fler 
svenskar köper snökedjor ef-
tersom det är lagstadgat i ex-
empelvis Frankrike, Italien, 
Norge, Schweiz, Tyskland 
och Österrike.  

Snöskyffeln: värdefullt 
hjälpmedel

Även en liten snövall kan 
hindra dig från att komma 
fram, särskilt vid tempera-
turer kring nollan när snön 
snabbt förvandlas till blan-
kis. Tja, då är en liten snö-
skyffel ovärderlig. Om olyck-
an skulle vara framme och 
bilen kanar av vägen kan det 

hända att du måste ringa efter 
en bärgare. Glöm då inte att 
sätta upp en varningstriang-
el bakom bilen, befria dess-
utom kylare och fläkt från 
snö annars kan motorn koka 
medan du väntar på hjälp. På 
tal om motorn: du har väl inte 
glömt att kolla så du har till-
räcklig mängd glykol för att 
klara en vargavinter?  

Hjälpsystem: kan 
rädda ditt liv

Nästan alla moderna bilar 
är standardutrustade med 

låsningsfria bromsar. ABS-
bromsarnas fördel är att 
man alltid har viss styrför-
måga kvar, även vid max-
imal bromsning. När sys-
temet är i funktion hörs ett 
knackande ljud samtidigt som 
bromspedalen vibrerar kraf-
tigt. Dagens familjebilar är 
dessutom ofta utrustade med 
antispinn- och stabiliserings-
system. Om bilen är på väg 
att förlora greppet så aktive-
ras bromsarna automatiskt 
och motoreffekten reduceras 
om så behövs. Men tänk på att 

ingen elektronik i världen kan 
upphäva naturlagarna!  

Startkablar: om bilen 
vägrar starta

 Alla bilar har bogserings-
öglor fram och bak, men 
numera är de ofta gömda 
bakom små plastluckor eller 
måste skruvas fast manu-
ellt. Kom dock ihåg att mo-
torbortfallet påverkar bilens 
styr- och bromsservo, vilket 
gör dessa funktioner betyd-
ligt trögare. När bilarna nått 

drygt 15 km/h lägger föra-
ren i den bogserande bilen 
i tvåans växel och släpper 
kopplingen mjukt. Glöm inte 
att tändningen måste vara på-
slagen och att bilar med auto-
matlåda inte får bogseras! Ett 
urladdat batteri kan även få 
liv av ett laddat med hjälp av 
startkablar, vilket är den smi-
digaste och enklaste lösning-
en. Men det vill till att koppla 
rätt och är du osäker så kolla 
instruktionsboken.    

Mobiltelefon: en bra 
trygghet

Din bil dricker mer bränsle 
vintertid än under sommaren: 
kyla, vinterdäck och moddigt 
väglag gör nämligen att för-
brukningen stiger. Därför är 
en liten reservdunk bra att ha, 
särskilt under långa strapatser 
på okända vägar där bensin-
mackarna ligger glest. Ibland 
händer det att man inte kan 
köra ända fram till slutmå-
let och då gäller det att hålla 
såväl humöret som värmen 
uppe! Låt varma kläder ligga 
överst i bagaget och ha med 
dig värmeljus, tändstickor, 
ficklampa och lite ät/drick-
bart. Vid nödsituationer är 
naturligtvis en mobiltelefon 
med laddare för cigarettutta-
get en bra trygghet och billig 
livförsäkring.   
Lycka till, trevlig resa och 

kör försiktigt! 

Ta det "kallt" i jultrafiken
2010  |   vecka 51  |   nummer 45  |   alekuriren 23

önskar

God Jul &
Gott Nytt År

Box 92, 446 22 ÄLVÄNGEN
Tel 0303-33 39 40

Vi på Hardesjö 
Bilverkstad 
önskar  alla

God Jul  & 
Gott Nytt År

/Niclas med personal

0303-74 61 79 • www.hardesjobil.se
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Dean Martin spelade i 
mitten av femtiotalet in 
hitten ”That´s Amore” 
och kanske var det just 
Alfa Romeo Giulietta 
som sångaren hade i 
tankarna. 

Många föll pladask 
för den rullande skön-
heten och året var 
1954 då varumärket 
lyftes till skyarna. 

Nu hoppas italienarna 
att namnet ännu en 
gång ska bringa tur och 
framgång med sig då 
man lanserar en helt ny 
Giulietta. 

Frågan är om bilen 
bjuder på kärlek vid 
första ögonkastet? Vi 
blev i alla fall föräls-
kade. 

Alfa Romeo fyller just nu 
hundra år och under den här 
perioden har mycket vatten 
runnit under Turins broar. 
Det har varit ömsom glädje 
och ömsom tårar på huvud-
kontoret, men just nu lan-
seras en bil som kombinerar 
båda – nämligen glädjetårar! 
Alfa Romeo Giulietta är en 
skönhet som får oss att åter-
uppleva fornstora dagar. 

Alfa Romeo Giuliettas 
paradgren är utan tvekan 

designen. Den läckra nosen 
med den klassiska Alfa-
skölden till motorhuven, 
vidare över taket och slutli-
gen baken andas sportighet 
och steget till en ren cou-
péprofil är inte långt borta. 
Detta beror till stor del på 
att de bakre dörrhandtagen 
är gömda i karossen, vilket 
är ett välkänt Alfa-knep. Vi 
tar plats i de sportiga fram-
stolarna och upptäcker en 
spännande instrumentpanel 
som är översållad av knappar 
och olika mätare. Det känns 
lite som ett kontrollerat kaos, 
vilket är helt normalt för alla 
som gillar att köra italienskt. 
Du har säkert redan listat ut 
att nya Giulietta är förarens 
bil och passagerarna i akter-
soffan får helt enkelt finna sig 
i att det är småtrångt och att 
lasttröskeln är hög. Däremot 
kan man stuva in 350 liter 
bagage, vilket kan jämföras 
med en Volkswagen Golf.

DNA-bevis
Under huven erbjuds sex nöj-
esmaskiner: bensinare på 120, 
170 respektive 235 hästkraf-
ter samt dieselspisar på 105, 
140 respektive 170 hästar. I 
testbilen arbetar den störs-
ta oljebrännaren á la 268 000 
kronor i kombination med en 

sexpetad låda och start/stopp-
teknik, vilket gör att man lätt 
får tjuvstopp om man är för 
snabb på gasen vid trafiklju-
sen. Men systemet går tack 
och lov att stänga av! Färden 
till hundra rullar på åtta sek-
under, toppfarten är 218 och 
förbrukningen stannar på 
0,47 liter milen. Alfa Romeo 
Giulietta har tre olika kör-
program: D (dynamic), N 
(normal) och A (allväder) som 
föraren kan reglera genom ett 
DNA-reglage framför växel-
spaken. Skillnaden mellan de 
olika lägena är inte superstor 
men tillräckligt för att få lite 
mer stuns och sportig kör-
ning i D-läget. Hokus pokus 
så blir fjädringen tajtare och 
antisladdsystemet greppar 
inte in så snabbt. Samtidigt 
spritter det till i dieselfyran 
som får trettio newtonmeter 
mer vrid. Dean Martin får ur-

säkta, men vi måste skriva om 
hans låt: “when the Giulietta 

hits you eye like a big pizza 
pie – that´s amore!” 

JOHANNES GARDELÖF 

STAFFAN SWEDENBORG

Den stora kärleken

ALFA ROMEO GIULIETTA 2,0 JTDM
Motor: 4-cyl turbodiesel med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ventiler 
per cylinder. Max effekt: 170 hk vid 4 000 
varv/minut. Max vridmoment: 350 Nm vid 
1 750 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, framhjuls-
drift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och krängnings-
hämmare runt om. Fram: fjäderben med 
undre tvärlänk. Bak: multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. Vänd-
cirkel 10,9 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ASR.  

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 263, 
längd 435, bredd 180, höjd 147. Tjänstevikt 
1 320. Bränsletank 60 liter.  
Prestanda: Toppfart 218 km/h. Accelera-
tion 0-100 km/h 8,0 sek.
Förbrukning/miljö: 4,7 liter per 100 km 
under blandad körning. CO2: 124 g/km. 
Pris: 268 000 kronor.
Plus: Designen är modellens paradgren, 
bjuder på mycket körglädje, elegant kupé-
utrymme, kvalitetskänslan.
Minus: Klarar inte miljöbilsgränsen, svår-
läst instrumentering.

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.meca.se

önskar vi alla 

God Jul &
Gott Nytt År

Önskas kunder 
och vänner

God Jul &
Gott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes Åkeri
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BS Elcontrol får dubbelt så 
stora lokaler när man lämnar 
Garverivägen för att ta plats 
på Hålstensvägen.

– Vi ville absolut vara kvar 
i Älvängen. Många av våra 
medarbetare bor i närområ-
det och därför var detta den 
bästa lösningen för oss, säger 
Jonas Kewenter vd och tillika 
delägare tillsammans med 
Peter Gögelein.

Trångboddheten har blivit 
påtaglig i takt med att före-

taget tillverkar allt mer och 
större produkter.

– Nu kommer vi att kunna 
jobba mer rationellt och 
effektivt. Vi kan fokusera på 
produktionen istället för att 
leta efter verktyg. Vi kommer 
att få ett helt annat flöde, 
konstaterar Jonas Kewenter.

Första spadtaget togs i 
december förra året och i 
måndags skedde alltså över-
lämnandet av nyckeln till 
lokalen.

– Vi har hållit tidsramen 
och var faktiskt färdiga ett 
par veckor före utsatt tid. 
Det känns jätteroligt att åter 
få BS Elcontrol som hyres-
värd. Vi hade dem hos oss i 
södra Älvängen i slutet av 
80- och början av 90-talet, 
säger Mats Berntsson på 
Ytterbygg.

1 900 kvadratmeter mäter
de nya lokalerna som 
kommer att inrymmas av 
produktionshall, kontor och 
personalutrymme.

Inflyttningsklart för BS Elcontrol
– Att överge Älvängen var aldrig aktuellt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mats Berntsson på Ytterbygg välkomnar BS Elcontrol som hyresgäst till den nybyggda in-
dustrilokalen på Hålstensvägen i Älvängen. Företagets delägare Jonas Kewenter och Peter 
Gögelein räknar med att produktionen ska vara i full gång den 10 januari.

FAKTA BS ELCONTROL
BS Elcontrol AB är specialiserade på 
att konstruera och tillverka automa-
tikutrustning och apparatskåp för 
styrning av maskiner och anlägg-
ningar. Företaget har varit verk-
samt i branschen sedan 1985. Idag 

är man en av de ledande leverantö-
rerna av apparatskåp i Sverige och 
Norge. En stor del BS Elcontrols pro-
duktion exporteras. Företaget har 34 
anställda.

Älvängen  |  0303 74 80 40 | www.ica.se/alvangen

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar Stefan och Mauritz med medarbetare!

Julafton 8-14

Juldagen 10-22

Nyårsafton 8-18

Nyårsdagen 10-22

Alla andra dagar 8-22

Öppettider i helgerna:

Stefan och 

Mauritz tackar 

alla kunder och 

hårt jobbande 

personal för 
2010!

ÄLVÄNGEN. I måndags fick man nyckeln.
Den 10 januari beräknar BS Elcontrol vara igång 

med produktionen i sina nya lokaler på Hålstens-
vägen.

– Vi har upplevt ett fantastiskt bra samarbete 
med Ytterbygg som tillgodosett våra önskemål 
fullt ut, säger Jonas Kewenter.

Vi önskar alla våra kunder 
en riktigt God Jul 
och Gott Nytt år!
Ett julklappstips: Gör som vi, 
skänk en slant till välgörande 
ändamål! Då får fler en 
trevlig helg!
  

HerrCity • Västra Gatan 69, Kungälv Tel 0303-100 50 
Måndag–fredag 10 –18 • Lördag–söndag 10 –15

HALVA 
PRISET
I HALVA 
BUTIKEN

MELLANDAGSREAN
startar annandagen 

26/12 kl.11.00

Öppettider: Annandagen 11-16
Nyårsafton 10-16, Nyårsdagen stängt

STENSTRÖM • ATLAS • FALKE
PIERRE CARDIN • ETON

OSCAR JACOBSSON • MEYER • m.fl .
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NÖDINGE. Hon drömmer 
om att bli musikalartist 
eller sångpedagog.

Ale Lucia 2010 har 
tydliga visioner för 
framtiden.

– Jag älskar att 
sjunga och det är 
musik jag vill syssla 
med, säger Ellenor 
Lorentsson.

Gunilla Wallengren är Hå-
landas största stjärna. Nu har 
hon fått konkurrens av Elle-

nor Lorentsson, som kröntes 
till Ale Lucia 2010 i Furu-
lundsparken förra lördagen.

– Det är många som har 
kommit fram och gratule-
rat. Vi fick inte veta vem som 
hade blivit Lucia förrän en 
kvart innan kröningsceremo-
nin skulle dra igång. Det var 
en häftig känsla att gå förbi 
släkt och vänner med ljus-
kronan på huvudet. Det var 
svårt att sjunga de första lå-
tarna då adrenalinet pumpa-
de, säger Ellenor.

Sång och musik präglar 

mycket av Ellenor Lorents-
sons liv. Hon är aktiv i diver-
se körer, bland annat i Hålan-
da kyrkokör.

– Där sjunger jag tillsam-
mans med min mormor. Hon 
är lite grann av en förebild för 
mig. Hon finner en glädje i 
sången och utstrålar lycka.

För Ellenor, som gick hög-
stadieåren på Aroseniussko-
lan, hade soaréprojektet en 
avgörande betydelse för det 
kommande gymnasievalet.

– Vi gjorde ”Mamma Mia” 
och det var så himla roligt. Då 
bestämde jag mig för att gå 
det estetiska programmet, 
berättar Ellenor.

Efter avslutade gymna-
siestudier är siktet inställt 
på folkhögskola och därefter 
musikhögskolan om allt går 
som det är tänkt.

– Det vore drömmen.
Julen tänker Ellenor fira 

på traditionsenligt vis med 
familj och släktingar. Det är 
en högtid hon ser fram emot.

– Jag gillar verkligen julen. 
För mig betyder det gemen-
skap, att man får ta de lugnt 
och slippa all vardaglig stress. 
När det är mörkt ute behö-
ver vi en sådan här högtid som 
lyser upp. Det är mysigt.

Vad kan du inte vara utan 
på jul?

– Det är tomten. Han ska 
finnas där och dela ut alla jul-
klappar.

Vad står överst på din 
önskelista?

– En resa till London, så att 
jag kan åka över och se musi-
kaler och shoppa.

Lucia som älskar att sjunga
– Ellenor Lorentsson vill bli musikalartist

GOD JUL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Lucia 2010, Ellenor Lorentsson.

Ljusdrottning från Hålanda. Ellenor Lorentsson valdes till årets Lucia i Ale kommun.

ELLENOR LORENTSSON
Ålder: 17.
Bor: Hålanda.
Familj: Mamma, pappa, storasyster 
Alexandra, 19.
Studerar: Estetiskt program på Ale 
gymnasium.

Stjärntecken: Våg.
Lyssnar helst på: Det mesta, men 
jag avstår dansband, jazz, blues och 
country.
Finaste jullåten: ”Do they know it´s 
christmas”

5 SNABBA
Glögg – Julmust
Pepparkaka – Lussekatt
Skinka – Lax
Sporta – Slappa
Jul – Midsommar

Vi har sålt Uspastorps Konferens och Äventyrscenter!
Nya ägare är Anne och Martin Tallheden som tillträder under december månad.

Vi vill framföra ett stort tack till er alla som varit våra gäster, kunder och leverantörer under 

de 14 år som vi drivit verksamheten.

Med önskan om en God Jul
och ett riktigt Gott Nytt År.

Lena och Kurt Jannesson

Vi önskar alla en riktigt
God Jul & ett Gott Nytt år

��������������������

ÖPPETTIDER I JUL
20-23 DEC 9-20
JULAFTON 9-13
JULDAGEN 10-20
AN.DAGEN 9-20
27-30 DEC 9-20
NYÅRSAFTON 9-16
NYÅRSDAGEN 10-20
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Efter några svåra år ser Bohus 
IF möjligheten att kunna 

Friidrottssektion startas upp i Bohus IF

bredda sin verksamhet och 
växa som förening. En ny 
sektion för friidrott har precis 
sett dagens ljus.

– Det kommer innebära ett 
lyft för hela föreningen, det är 
jag alldeles övertygad om. Vi 
har haft det lite tufft på sist-
one med en seniorfotboll som 
för en tynande tillvaro och 
vår tidigare så aktiva bord-
tennissektion som numera är 
vilande. Att få in friidrott på 
programmet är en välkom-
men julklapp till föreningen 
och dess medlemmar, säger 
ordföranden Jan Johansson.

Tanken väcktes hos Per 
Carlsson, tidigare aktiv 
friidrottare och elittränare 
ibland annat Sävedalens AIK.

– Den utlösande faktorn 
var hallprojektet. Istället för 
att bilda en helt ny förening 
för friidrott ansåg jag det vara 
bättre att bilda en sektion 
inom Bohus IF. Här finns en 

fungerande organisation, vi 
har klubbhus och personal 
som kan fixa med skötsel och 
underhåll, säger Per Carlsson 
och tillägger:

– Vi har också fått en väl-
digt positiv respons av Ale 
Fritid som stöttar oss i den 
här satsningen. 

En ansökan har skrivits 
under och skickats in till 
Göteborgs Friidrottsför-
bund. Nu återstår några 
månader av förberedelser 
innan verksamheten kan 
komma igång på allvar.

– Vi kommer att rikta in oss 
på barn och ungdomar i första 
hand. Under våren kommer 
vi att bedriva träning på Jen-
nylund. Det som krävs är att 
löparbanan, som är av kombi-
nerad grus- och kolstubb, får 
en ansiktslyftning. Dessutom 
hoppas vi kunna lösa en pro-
visorisk kastring, en längd-
hoppsgrop, enkla spjut samt 
höjdhoppsställning, förklarar 
Per Carlsson.

– Det är inga stora kostna-
der vi pratar om och ytorna 
finns. På sikt tror jag att Jen-
nylund kan bli något av ett 
Skatås i miniformat. Det pla-
neras för ett nytt ridhus, vi 
har Ale Arena och naturligt-
vis är vår förhoppning att det 

ska anläggas allvädersbanor 
vad det lider. Det skulle göra 
området än mer attraktivt.

Den nya idrottshallen, som 
ska stå färdig till sommaren, 
kommer att inrymma allvä-
dersbanor, längdhoppsgrop 
och utrustning för styrketrä-
ning.

– Ett lyft för samhället och 
varför inte kunna erbjuda 
kommunens ungdomar frii-
drott på hemmaplan? De ska 
inte behöva åka till Lilla Edet 
eller Kungälv nu när förut-
sättningarna finns i Bohus, 
säger Per Carlsson.

Träningen kommer Per 
att bedriva tillsammans med 
Stephan Jönnå, men bero-
ende på hur stort intresset 
blir välkomnar föreningen 
fler ledare som kan tänka sig 
att hjälpa till.

– Det vore jätteroligt om vi 
kunde få igång en rejäl grupp 
av aktiva utövare och entusi-
astiska ledare. Senast som det 
bedrevs friidrott i Bohus IF:s 
regi var på 30-talet, så den 
sektionen har varit vilande 
under en väldigt lång period, 
avslutar Lennart Dahl.

I BOHUSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!

tel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängen

Bohus IF:s styrelse har beslutat att bilda en friidrottssektion. Verksamheten kommer att dra igång till våren. Från vänster 
Stefan Nilsson, Lennart Dahl, Per Carlsson och Jan Johansson.

Nästa tidning
kommer vecka 2.

Manusstopp 7 januari

– Nya idrottshallen skapar möjligheter
BOHUS. Som en direkt följd av att en ny idrotts-
hall håller på att växa fram har Bohus IF beslutat 
sig för att starta en friidrottssektion.

Uppstarten kommer att ske redan till våren 
uppe på Jennylunds Idrottsplats.

– Nu finns förutsättningarna att kunna bedriva 
träning året om, säger initiativtagaren och tillika 
styrelseledamoten Per Carlsson.

SVENSKA MÄSSAN 6–9 JANUARI 2011. ÖPPET ALLA DAGAR 9–17. WWW.MYDOG.SE

VÄSTRA
KENNELKLUBBEN
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PRISER
All jympa vuxen

650 kr

Jympa
Barn-Junior/Ungdom

200 kr/300 kr

Stavgång
200 kr

10-klippkort
400 kr

Medlemsskap
vuxen/ungdom/junior

100 kr/helår

barn 2-6 år
50 kr/helår

Program 11/1–30/5 

Vi har något för alla!

Måndag 18.00 Medel Fiona Nolskolan
 19.00 Bas Giesela Nolskolan
      
Tisdag 17.00 Medel Karin Älvängens kulturhus
 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  Bas/Medel
 20.00 Medel Suzette Ledethallen

Onsdag 18.00 Juniorjympa Kristin Nödingeskolan
 19.00 Bas Maria Nödingeskolan
    
Torsdag 19.00 StavCross Sonja/Marie  Dammekärr
  Bas/Medel*
 19.30 Medel Suzette Nödingeskolan

Lördag 09.30 Yoga Ann Nödingeskolan

Söndag 16.00 Bas Ariane Älvängens kulturhus
 16.30 Familjelek Linda Nödingeskolan
 17.00 Medel Karin Älvängens kulturhus
 18.00 Medel Rullande Nödinge Sporthall
 
*Drar igång så snart det blir lite varmare. Håll utkik på webben och lyssna på värdinfon.  

www.friskissvettis.se/ale

 
Månd 11 januari 2010

GRATIS 

Vi erbjuder

Yoga

 
 För barn 7-12 år

 För barn 2-6 år i följe med förälder
 Familjejympa

Billigast i Ale!

Bankgiro 5939-9121

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr 
/200 kr

Jympa (helår)
Vuxen/ungdom/barn

1400 kr/700 kr 
/400 kr

Stavgång
300 kr

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom/Junior

100 kr/helår

Barn 2-6 år 

50 kr/helår       

Terminsstart 
Måndag 17 januari 2011

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi
Dans fuego

Core 
Skivstång

Bas (lättare utan hopp)

Medel (en del hopp, högre tempo)

Core mamma (tom 27 feb)

Stavgång Bas/Medel (uteaktivitet)

Yoga
 Familjelek 

(för barn 2-6 år i följe med förälder)

För inbetalning av aktivitetskort 
och medlemskap

 
Bankgiro 5939-9121

 
Uppge namn, adress, persnr,
 aktivitetskort, medlemskap

Måndag 18.30 Bas Ariane Nödingeskolan
 19.30 Core Kristin Nödingeskolan

Tisdag 18.30* Stavgång Marie S Furulund
 18.30* Stavgång bas Sonja Furulund
 19.00** Medel Fiona M Älvängens Kulturhus
 19.00*** Dans fuego Fiona M Älvängens Kulturhus
 20.00 Medel Suzette C Ledet

Onsdag 19.30 Styrka bas Maria O Nödingeskolan

Torsdag 18.30 Skivstång. OBS! Bokning Nödingeskolan
 19.45 Yoga Ann Nödingeskolan

Söndag 12.00**** Core mamma Ariane Andrum, Älvängen
 16.00 Familjejympa Linda C Nödingeskolan
 19.00 Medel Karin A Älvängens Kulturhus

* Fr. 1 mars.  ** T.o.m. 25 jan.  *** Fr. 1 feb.  **** T.o.m. 27 jan.

Program 17/1-29/4

När nyårsraketerna skrällde 
över våra mössklädda hu-
vuden för snart ett år sedan 

fastslog min nära vän Malin Anders-
son att: ”2010 kommer bli ett hän-
delserikt år. ”

Hon hade rätt. 
Fem vänner firade in sitt tjugo-

femte levnadsår med en föraning 
om att det skulle bli något alldeles 
speciellt.

Flyttlass gick som löpeld genom 
stan, par gick skilda vägar och ny 
kärlek uppstod. Barn kom till värl-
den och karriärer tog fart.

Det är oundvikligt att bli en aning 
rörd när man ser tillbaka och kon-
staterar att man faktiskt inte är exakt 
samma person som senast man höll 
ett champagneglas i handen. Att man 
kämpat in i det sista för att göra allt 
lite bättre. 

Förhoppningsvis har man även 
blivit klokare, inte minst genom sina 
misstag.

Jag har nog alltid, utan att vara 
medveten om det, levt efter mottot 
att ”det ska kännas att man lever”. 
Kanske är det också därför som jag 
i slutet av varje år till min förvåning 
inser hur mycket jag varit med om.

Till att börja året med har mina 
möbler åkt flyttbil runt hela stan två 
gånger om. Bostadsbrist i kombina-
tion med impulsiva beslut orsakade 
min familjs värkande ryggar som 
kompenserades med många flyttpiz-
zor.

I våras packades 
resväskan direkt 
från flyttkartong-
erna och det bar 
av till Berlin för 
att skriva repor-
tage om ett tyskt 
rockband. Repor-
terkavajen byttes 
sedan snabbt ut 
mot nitbälten och 
solbrillor när årets 
rockfestival i Ble-
kinge drog igång 
med buller och 
brak.

Färden fort-
satte i Alekurirens 
vita ”kurrebil”. 
Under min korta 
men intensiva 
tid som sommar-
redaktör i Ale hit-
tade jag allt från 
dubbeldäckade 
flygplan till en 
matkulturfestival. 

Husvagnsse-
mester på Öland, 
camping på Tylö-
sand, en snurrig 
helg i Örebro och 
promenader i ett 
vintrigt Bollnäs 
har hunnits med 
mellan varven 
på redaktionen i 
Ljungskile.

Många nya 
människor har 
berikat mitt liv, 

några har sagt farväl och andra 
kommer att stanna för alltid.

Sammanfattningarnas tid är här 
och jag är nog inte ensam om att 
blicka tillbaka. Funderingar över 
hur väl man lyckats, vad man ångrar 
och funderingar kring hur allt hade 
kunnat bli kommer upp till ytan. 
Upploppet av året innebär därför 
inte sällan totalt kaos. Många gånger 
tror jag att den hysteriska ”julstres-
sen” och uppjagade nyårsplaner får 
agera täckmantel för något annat. 

Man vill få en sista chans att kom-
pensera för allt man inte gjorde eller 
aldrig fick sagt. Det ligger en tung 
känsla av otillräcklighet över folkha-
vet i köpcentret. Så kommer det att 
vara varje år.

Min sammanfattning av 2010 
innehåller de flesta ingredienser för 
en lyckad dramafilm. Jag har skrattat 
och gråtit, lämnat och funnit, älskat 
och hatat. Men jag har i alla fall hållit 
fast vid mitt motto. Det har känts att 
jag har levt.

Med denna tionde krönikan 
önskar jag en God Jul och ett Gott 
Nytt År!

JOHANNA ROOS

Krönika

Mitt 2010 – en 
lyckad dramafilm


